
VENUT/UDA

REF. ALI18689

190.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a
Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

110m²
Plànol  

10m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Magnífica oportunitat d&#39;inversió en aquest habitatge
lluminosa i moderna en venda a la zona Mercat
d&#39;Alacant, al costat de tots els serveis.

Fantàstic dúplex situat en un edifici de 1935 i restaurat en 1980. Es troba a la zona
Mercat d'Alacant, prop de tots els serveis, el Castell de Sant Ferran i l'Escola Oficial
d'Idiomes. L'habitatge està acabada de reformar per complet, amb una excel·lent
optimització de l'espai, conservant els sostres alts, les portes i balcons d'origen i
situant el dormitori principal a les golfes.

Vam entrar a l'edifici per una preciosa porta de 1935 restaurada, on es troben les
portes de les 2 úniques habitatges. A mà dreta accedim a aquest habitatge i unes
escales ens porten a la primera planta, que ens rep amb un ampli i lluminós saló.

Un cop dins, a mà dreta tenim la cuina americana i equipada amb tots els
electrodomèstics nous, així com la sortida a l'encantadora terrassa amb orientació
est, i un lavabo de cortesia. A mà esquerra se situa un dormitori doble amb vestidor i
un altre individual, tots dos amb grans finestrals i balcons al carrer, a més d'una altra
estada polivalent o traster. Un bany completa aquesta planta.

A través d'una escala vam pujar a les golfes, que ens sorprèn amb l'ampli dormitori
principal amb bigues de fusta al sostre i dos preciosos lluernes.

Atès que es pot donar d'alta com a allotjament turístic, seria una oportunitat
magnífica com inversió o per a qualsevol persona que vulgui un habitatge lluminosa,
moderna i prop de tot, a Alacant, a més no té despeses de comunitat. Poseu-vos en
contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali18689

Terrassa, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Obra nova,
Exterior, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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